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Spelmansdagar 
i Skövde, Axvall 
Under lördagen och söndagen har 
västgötaspelmän och även spel-
män från Halland och Dalsland 
varit samlade till spelmanskurs, 
som var anordnad av Västergöt-
lands spelmansförbund med bi-
drag av Billingsförbundet och Ax-
valls folkhögskola. 

Kursen leddes av riksspelleda-
ren för Sveriges spelmäns riks-
förbund. Man inledde på lördags-
förmiddagen på Axvalls folkhög-
skola med en intressant föreläs-
ning för skolans elever om gam-
la låtar från Västergötland och 
andra landskap. 

På lördagskvällen hade spel-
männen samlats på Studiegården 
i Skövde till en intressant och lä-
rorik kurs under hr Wetters trev-
liga ledning. Kursen fortsattes 
på söndagen på Axvalls folkhög-
skola. 

Spelmännen 1 våra dagar har 
ett stort kulturarv att förvalta 
och har mycket att förkovra i det-
ta stora ämne. Låtar har genom 
skickliga upptecknar® bevarats 
från gamla spelmän som eljest 
skulle varit bortglömda. Spel-
mansförbundets uppgift är att 
knyta samman de spelmän som 
finns 1 våra bygder och sprida 
kännedom om denna. skatt av 
gamla melodier. Intresset därför 
synes öka för varje år. 
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och Axvall 
Under lördagen och söndagen 

har västgötaspelmännen varit 
samlade till spelmanskurs, som 
var anordnad av Västergötlands 
spelmansförbund med bidrag av 
länets bildningsförbund och Ax-
valls folkhögskola. Kursen, som 
leddes av riksspelledaren för 
Sveriges spelmäns riksförbund 
och ordf, för Södermanlands spel-
mansförbund Gustaf Wetter, in-
leddes på lördagsförmiddagen å 
Axvalls folkhögskola med en in-
tressant föreläsning om gamla 
västgötalåtar och låtar från olika 
landskap samt om spelmännens 
ställning i forna tider, varvid 
spelades låtar vid bröllop osv. 

Föreläsningen uppskattades liv-
ligt av skolans elever. På lör-
dagskvällen var spelmännen 
samlade på Studiegården i Sköv-
de till en intressant och lärorik 
spelmanskurg under hr Wetters 
trevliga ledning. Kursen fortsat-
tes på söndagen på Axvalls folk-
högskola, där rektor T. Schmidt, 
intresserad av folkmusik, alltid 
gästvänligt upplåter lokaler för 
västgötaspelmännen. Spelmännen 
i våra dagar har ett stort kul-
turarv att förvalta, och genom 
spelmansförbunden i landet be-
varas gamla folkmelodier. För-
bundet är också till för att när-
mare knyta samman de spelmän 
som finnes i bygderna. Intresset 
för gammal äkta folkmusik sy-
nes öka för varje år. 

Västgötaspelmännen samlas 
åter på Axvalls folkhögskola vid 
elevernas julfest den 13 jan. 
1962. Förbundets årsmöte skall 
hållas i Herrljunga i slutet av 
februari, då Göteborgs och Hal-
lands spelmän kommer att inbju-

idaa. 


